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 المائدة المستديرة

 الحد من إنتشار التطرف العنيف داخل السجون

2017تشرين الثاني / نوفمبر   8 -7  
 فندق الماريوت عمان ، األردن

 األجندة
 

  2017تشرين الثاني / نوفمبر  7 الثالثاء - اليوم األول
9:00 – 8:30 تسجيل المشاركين  

-رئيسة الحفل  (PRIللشرق األوسط وشمال إفرقيا )  الجنائي لمنطقةة للمنظمة الدولية لإلصالح ياإلقليم جبر، المديرةتغريد   

 اإلفتتاح والترحيب بالمشاركين
 

 ( UNDP) العربية للدول اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج اإلقليمي المركز مدير عبدالشافي، خالد -

 (PRI) الجنائي لإلصالح الدولية للمنظمة التنفيذية المديرة هانا، أليسون -

 الشرق في والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمكتب اإلقليمي المكتب ممثلة ألبرتين، كريستينا -
 ) UNODC) أفريقيا وشمال األوسط

 

9:00 – 9:45  

: السجون في التطرف والوقاية من العنيف بالتطرف المرتبطة التحديات عن عامة لمحة: األولى  لجلسةا
 الدولي اإلطار

 
 السجون في العنيف بالتطرف المتعلقة الرئيسية التحديات عن عامة لمحة إعطاء هو الجلسة هذه من والهدف
 من مختلفة تجارب الجلسة وستعرض. التحدياتهذه  مواجهة في اإلنسان حقوق على قائم نهج اتباع وأهمية
 .العالم

 
برنامج األمم المتحدة وبناء السلم، مستشار البرنامج ، منع الصراعاتمالين هيرويج،   ميسر الجلسة:

 مكتب عمان اإلقليمي اإلنمائي
 

 :المتحدثون

 .وأهم التحديات واالتجاهات، وحجم الظاهرةالمتطرفون العنيفون في السجون: واقع الحال  -
 اإفريقياألوسط وشمال  لشرقلمنطقة االجنائي للمنظمة الدولية لإلصالح  ةاإلقليميالمديرة  جبر،تغريد 

والوقاية السجون  العنيفين في المتطرفين إدارة" والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب دليل -
     "السجون داخل إلى عنفالتطرف  تحول من

   قسم العدالة، المكتب  -ومنسق إصالح السجون الجنائية والعدالة الجريمة منع مسؤول ميسنر، فيليب       
 .والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم الرئيسي لمكتب

 

9:45 – 11:00  

 القهوة استراحة
 
 
 
 
 
 

11:30 – 11:00 
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 عرض األبحاث من داخل السجون: الثانية الجلسة
 

 ركزت السننجون في أولية بيانات وجمع بحوثامكتب االمم المتحدة اإلنمائي  ىأجرعلى مدى السنننوات الماةننية 
لفهم آليات وأنماط التجنيد مع عدم إغفال  البحث تطوير تم وقد ن(ي)السنننننابقين والحالي المتطرفةالمجموعات  على

 القةننايا أيةننا تناقشو  الفهم، زيادة على للمسنناعدة والتحليالت النتائج الجلسننة هذه وسننتقدم. االرتباطآليات فك 
 .السجون في البحوث بإجراء المتعلقة

 
 لالستشارات كونكورد ،مستشار تارب، وسنيال كريستوفر ميسر الجلسة:

 
 : المتحدثون

 "أفريقيا في التطرف رحلة" دراسة من المستفادة الدروس   -

 الدراسة " ت فريق" قاد اإلنمائي المتحدة األمم برنامج -مستشارة  بوثا، أنيلي              
 

 الكوسوفية السجون في البحث ونتائج إطار -
  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ، السالم وبناء ةالديمقراطي الحكومة برامج، ةمحلل ميرهانز، الكسندرا            

 1كوسوفو            
 

 السودانية السجون في البحث ونتائج عرض  -
 برنامج الشراكة ةد التطرفو، والهجرة االستقرار تحقيق البرنامج، مدير كومار، سرينيفاس             

 السودان - اإلنمائي المتحدة األمم برنامج PAVE العنيف             
 

11:30 – 13:00  

 13:00 – 14:00 الغذاء
 إعداد البرامج ن كأساس للتصنيف والتسكين والعنيفي تقييم الخطورة وإحتباجات السجناء المتطرفين: الثالثة الجلسة 

 

 السجين استقبال لحظة منذ السجون في المتاحة الرئيسية واألدوات القةايا مختلف الجلسة هذه وستناقش
بجرائم  نالمتهمي السجناء لتصنيف المستخدمة واإلجراءات ،الخطورة تقييم وأدوات ،(اإلدخالإجراءات )

 مرتبطة باإلرهاب
 في والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمكتب اإلقليمي المكتب ممثلة ألبرتين، كريستينا الجلسة: ميسر

 UNODCأفريقيا  وشمال األوسط الشرق
 

 : المتحدثون
 التجنيد والتعميد واتجاهاتأدوات تقييم الخطورة : السجناء استقبال -

  لسجون واعادة إلدارة ا المندوبة العامة/تيفليت في السجون تدريب مركز مدير حوتي،االر الرحيم عبد           
 المغرب - االدماج            

 
  مستويات التصنيف و معايير التقييم ،م التوزيع(أ)العزل  المتنوعةالخيارات : السجون في التصنيف  -

 لبنان  -العدل وزارة السجون، مديرية مدير قاةي، نادر، أبي رجا             
 

 السجون في العنيفات المتطرفات النساء  -
 األوسط الشرق كارنيغي يزبك، غانم داليا             

 

14:00 – 15:30  

 15:30 – 16:00 القهوة استراحة

                                                      
 ويفهم أن اإلشارات إلى كوسوفو هي في سياق قرار مجلس األمن 1244 ]1999 1
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 المخصصة للسجناء المتطرفين العنيفين االرتباطبرامج فك :  الرابعةالجلسة 

 
 السجناء المتطرفين ارتباطالحالية والتدخالت الهادفة لفك  البرامج ومناقشة تقديم هوالجلسة  هذه من الهدف

 .بها المرتبطة والمخاطر وكفاءتها فعاليتها ذلك في بما ، العنفين خالل وجودهم في السجن
 

 األمم برنامج اإلنسان، وحقوق العدالة في خبيرة القانون، سيادة ميستريس، وخفالي مارتا الجلسة:ميسر 
 عمان،  اإلنمائي المتحدة

 
 :المتحدثون

 التأهيلوإعداد خطط  االرتباطوتدخالت فك  داخل السجون تأهيلالإعادة  برامج  وإدارة  تصميم -

  متطرفين للالفردية 

 الجزائر -اإلدماج وإعادة للسجون العامة اإلدارة مدير فليون، مختار           
   

  المستدامةوإعادة  اإلدماج    للتأهيل االرتباطفك  استراتيجياتإعداد   -
 بعثة األمم المتحدة  ،واإلصالح في السجون قسم السجون ةابط مسؤول توغوري، أونوريه             
 في مالي االستقرارالمتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق              

 
          استخدام الخطاب الدينيمواجهة شبهات التطرف والرد عليها وةمانات ممارسة الشعائر الدينية،   -

 المغرب - الرابطة المحمدية للعلماء القيم، حول والبحوث الدراسات مركز مدير ،بلكبير محمد            
 
 

16:00 – 17:30  

19:30 – 18:00 حفل عشاء  
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  2017تشرين الثاني / نوفمبر  8األربعاء  -اليوم الثاني

 سراحهم إطالق المجتمع بعد فيالعنيفين  المتطرفين السجناء إدماج إعادةالجلسة الخامسة: 
 

  تدعم التي والحكومة المجتمع المدني قبل من البرامج عمل سير  مناقشة عرض و الجلسة هذه من والهدف
 اإلفراجومنع التطرف العنيف بعد  واالندماجالتغيير 

 
                            PRIنائي  نائب المدير اإلقليمي للمنظمة الدولية لإلصالح الج ،الشبلي الهيثمالجلسة:  ميسر

 
  :المتحدثون

 اإلدماج وإعادة التأهيل إعادة في المدني المجتمع منظمات دور  -
 األردن -مؤسسة أرض -محارب سمر           
 

  االرتباطوالمقاربات المجتمعية للمرحلة االنتقالية وفك دعم األسرة  في الحكومة دور  -
 األردن -السلم المجتمعي مركز -وشاح وائل العقيد            
 

 إدماجهم وإعادةالعائدين المقاتلين  ارتباطفك    -
 نائب رئيس مجموعة عمل السجون وإطالق السراح المشروط شبكه  موريل، لوبيز فيسنتي أنجيل             
 مدريد في السجون أمن إدارة رئيس -األوروبي  االتحاد - والتوعيةالتطرف             

 

9:00 – 10:30  

11:00 – 30:10 القهوة استراحة  
 السجون موظفي ودور تحول التطرف الى تطرف عنيف منعالجلسة السادسة : 

 
 المتطرفين السجناء مع العاملينوالخبراء  السجون موظفي دور على التركيز هو الجلسة هذه من والهدف
 .العاملين في السجون وتجنيد استقطابللحد من  المبذولة الجهود ذلك في بما العنيفين،

 
 (  PRI)  الجنائي لإلصالح الدولية للمنظمة التنفيذية المديرة هانا، أليسونالسيدة : ميسر الجلسة

 
 :المتحدثون

 الديناميكيتطلبات األمن مو السجون موظفي تدريب  -
  بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب ومنسق الجنائية، والعدالة الجريمة منع مسؤول ميسنر، فيليب            
 UNODC والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب مقر السجون، بإصالح المعني والجريمة           

 
   السجونوالتجنيد داخل  االستقطابللحد من  تحدياتال  -

 تونس /واإلصالح السجون عام مدير الزالق، الياس العميد           
 

  الحماية من التجنيد السجون: موظفيل سالمةالو متطلبات األمن  -
 ماليزيا السجون، مفوض أوانغ، بن فودزي أحمد            

 
 

12:30 – 11:00 

 الغذاء
 
 
 
 
 

13:30 – 12:30 
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خالت لمنع التطرف وآليات التعامل مع العنف المتطرف في داستراتيجيات وتالجلسة السابعة : تطوير 
 السجون

 
منها  االستفادةلمواجهة التحديات، وكيفية  الفعالةوستكون هذه الجلسة بمثابة جلسة ختامية تركز على الممارسات 

 والتدخالت. االستراتيجياتخالل 
 

برنامج األمم المتحدة وبناء السلم، مستشار البرنامج ، منع الصراعاتمالين هيرويج،   ميسر الجلسة:
 مكتب عمان اإلقليمي اإلنمائي

 
 عروض تقديمية مختصرة تليها مناقشة جماعية

 
 المتحدثون:

بالمخدرات في إدارة وإعادة تأهيل السجناء  المعني المتحدة عرض فيديو: الدعم التقني لمكتب األمم -
 في شرق إفريقيا العنيفينالمتطرفين 

 
 وخطط العمل وبرامج الدعم الفني التطرف العنيف في السجون استراتيجياتتطوير  -

 المعني المتحدة مكتب األمم -مستشار رئيسي للتعامل مع منع التطرف العنيف  -ألكسندر أفانيسوف
 بالمخدرات المقر الرئيسي.

 
 اعتبارات رئيسية في رصد السجناء المتطرفين العنيفين في السجون  -

 اإلنذار الدولي –مستشارة رئيسة في بناء السالم  –لوسي هولداوي 
 

 
 

13:30 – 15:30  

 الجلسة الختامية والخطوات القادمة
 

 المتحدة األمم برنامج البرنامج، ةمستشار السالم، وبناء الصراعات برنامج منع هيرويغ، مالين -
 عمان – اإلنمائي

 
المكتب  -ومنسق إصالح السجون قسم العدالة الجنائية والعدالة الجريمة منع مسؤول -ميسنر فيليب -

 .والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم الرئيسي لمكتب
 

 أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقةلمنظمة الدولية لإلصالح الجنائي ة لاإلقليمي ةالمدير -جبر تغريد -
(PRI ( 

 

16:00 – 15:30 

 
 


